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سخن آغاز

اتاق خب��ر: در بره��ه ای که بح��ران های سیاس��ی و امنیتی 
خاورمیان��ه را بی��ش از پی��ش در ب��ی ثبات��ی فزاین��ده ای 
فروغلطانیده است به نظر می رسد اقتصاد خواهد توانست یک 
فاکتور تحدید کننده تنش های سیاس��ی و یا دست کم یک 
مانع در برابر گس��ترش روزافزون آن باشد. ش��اهد بارز آن را 
در روابط ای��ران و ترکیه به خوبی می توان مش��اهده کرد دو 
کشوری که از نظر سیاست های منطقه ای در مناطق مختلف 
خاورمیانه طی سالیان اخیر رقبایی جدی به شمار رفته اند و 

در پرونده کشورهایی نظیر عراق و سوریه عماًل در مقابل هم 
قرار دارند اما در حوزه اقتصادی روابط و وابستگی های متقابل 
آنها باعث ش��ده اس��ت تا همچنان فضای تعامل سیاسی بین 
طرفین باز مان��ده و در عرصه اقتصادی ه��م بخواهند در یک 

استراتژی مشترک برد –برد به پیش روند. 
می توان گف��ت چنین الگوی��ی را می توان برای روابط س��خت 
 و پیچیده و س��رد دیگ��ر در خاورمیان��ه در نظر گرف��ت. به نظر 
می رس��د تغییرات مقامات مختلف در وزارتخارجه هم از یکسو 
 در راس��تای اس��تقرار نوعی نگاه تازه در قبل بحرانها و مس��ائل 
 منطقه ای باشد و از س��وی دیگر زمینه سازی باشد برای بهره جستن از 
پتانس��یل های مختلف ،از جمله اقتصاد، برای تنش زدایی منطقه ای و 
کاستن از سطح بحران ها. به مانند قرارداد چابهار که سبب ساز روابطی 

استراتژیک میان تهران، دهلی و کابل شده است.

اقتصاد و دیپلماسی منطقه ای

رئیس خانه اقتصاد ایران در نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد کرد:

 اعطای نشان لیاقت دولت 
به دو تولید و صادرکننده برتر کشور

 تشكل دارندگان
 حساب بانكي را 

مي خواهیم، اما...
6
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عضو شورای سردبیری
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خبر
حسین جابری انصاری معاون عربی- 

آفریقایی وزارت خارجه شد
اتاق خبر: محمدج��واد ظریف در 
حکمی، حس��ین جابری انصاری 
را به عنوان مع��اون جدید عربی 
و آفریق��ای وزی��ر ام��ور خارجه 
منصوب کرد. جاب��ری انصاری 
پی��ش از ای��ن مس��وولیت های 
مدی��ر گ��روه مطالع��ات خاورمیانه 
و خلیج فارس، مش��اور معاونت عرب��ی و آفریقا، مدیرکل 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا، سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در لیبی و س��خنگو و رییس مرکز دیپلماس��ی عمومی و 

رسانه یی وزارت امور خارجه را بر عهده داشته است.
وزیر امور خارجه هم چنین در حکمی بهرام قاس��می را به 
عنوان سخنگو و رییس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و 
رس��انه یی وزارت امور خارجه منصوب کرد.بهرام قاسمی 
چهره  جدید سخنگویی وزارت خارجه سومین سخنگویی 
است که در دوره سه س��اله تصدی محمدجواد ظریف بر 
وزارت امور خارجه در این جایگاه ق��رار می گیرد. بهرامی 
در کارنامه خود سفیر جمهوری اس��المی ایران در ایرلند، 
ایتالیا و اس��پانیا، رییس اداره دوم سیاس��ی، رییس اداره 
اول مش��ترک المنافع، مدی��رکل غرب اروپ��ا وزارت امور 
خارجه و معاونت پژوهش های بین المللی مرکز تحقیقات 
استراتژیک داشته اس��ت. وزیر امور خارجه کشورمان در 
حکمی دیگر سید محمدکاظم سجادپور را به عنوان رییس 
جدید مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور 

خارجه منصوب کرد. 
3.5 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی 

در سه ماه نخست اجرای برجام
ات�اق خب�ر:  حمید بعی��دی نژاد 
مدی��رکل سیاس��ی و امنی��ت 
بین المل��ل کش��ورمان   طی 
یادداش��تی در صفحه تلگرام 
خود نوش��ت: گ��زارش آنکتاد 
یا هم��ان کنفرانس تج��ارت و 
توسعه س��ازمان ملل در خصوص 
کاهش س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در س��ال 
2015 در رسانه ها انعکاس وسیعی داشت، اما بخشی 
 از واقعیت در گزارش��ات چندان که باید منعکس نشد.

بر اساس آمارها میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در ایران درس��ال 2012 چهار میلیارد و 662 میلیون 
دالر و در س��ال 2013 س��ه میلیارد و 50 میلیون دالر 

بوده است.
بر اس��اس این گزارش میزان سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در س��ال 2014 دو میلی��ارد و 105 میلیون 
دالربوده که این رقم در س��ال 2015 می��الدی به دو 

میلیارد و 50 میلیون دالر رسیده است.
وی افزود: با حص��ول برجام این روند معکوس ش��ده 
اس��ت و بنا به اظه��ارات رس��می مقام��ات اقتصادی 
کش��ور فقط در س��ه ماه��ه بع��د از اج��رای برجام، 
میزان س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی در ایران 
 به می��زان ح��دود 3.5 میلیارد دالر رس��یده اس��ت. 

اتاق خبر: حسن روحانی 
رییس جمهوری کشورمان 
در ضیاف��ت افط��اری ب��ا 
اصح��اب رس��انه، تقویت 
امید و اعتم��اد در جامعه و 
تالش ب��رای جلوگیری از 
لطمه دی��دن امید مردم را 
ضروری دانس��ت و گفت: 
آرام��ش و ثب��ات ام��روز 
جامع��ه و پیش��رفت های 

حاصله مرهون همین روحیه امید و آرامش مردم است.
روحانی با اشاره به یکی از دیدارهای خود با مقام معظم 
رهب��ری در خصوص مس��ایل اقتصادی، خاطرنش��ان 
کرد: ایش��ان در این جلس��ه تأکی��د کردند ک��ه یکی از 
دس��تاوردهای بزرگ دول��ت یازدهم ایج��اد آرامش در 

اقتصاد و جامعه است و این مسأله نباید لطمه بخورد.
رئیس جمهوری در ادامه با بیان اینکه برجام صرفاً فضای 
مناس��ب و آماده ای را برای فعالیت های مختلف فراهم 
کرده اس��ت، اظهار کرد: اگر از این فض��ا در زمینه های 
مختلف، بهره برداری و اس��تفاده نکنیم، هی��چ فایده و 
ثمره ای به دس��ت نخواهد آمد؛ بنابر ای��ن باید از فضای 
مناسبی که با برجام ایجاد شده، برای پیشرفت کشور و 

فعالیت های مختلف اقتصادی بهره بگیریم.
روحانی گفت: دولت یازدهم دولتی فراجناحی اس��ت و 

وقتی دولت حزبی باش��د، 
بدون تردی��د روزنامه ها و 
تشکل های مختلف از آن 
حمایت می کنند اما وقتی 
ک��ه بخواه��د فراجناحی 
عم��ل کن��د، کار دش��وار 
می ش��ود و زمان��ی ک��ه 
پیش��رفت و دستاوردی به 
دست می آورد جناح های 
مختل��ف خ��ود را در آن 
سهیم می دانند و وقتی با مشکلی مواجه شود، خودشان 
را کنار کش��یده و می گویند به ما ارتباطی ندارد. رئیس 
جمهوری در ادامه به نقش صدا و س��یما به عنوان رسانه 
ملی در تبیین اقدامات دولت اش��اره کرد و گفت: امروز 
بوی بهار را از این رس��انه احس��اس می کنیم و ش��رایط 

مقداری با قبل متفاوت است.
روحانی تصریح کرد: اگ��ر دولت منتخب مردم و حرکت 
آن در راستای اهداف ملی اس��ت، پس حمایت از دولت 
به معنای حمایت از مردم است و از سوی دیگر اگر انتقاد 
از دولت در چارچوب خاص و منافع مردم می باش��د، آن 
انتقاد هم مفید و الزم است. وی، وجود هر گونه ضعف در 
رابطه دولت با رسانه را یک نقص بزرگ دانست و با تأکید 
بر رفع این مش��کل، گفت: رفع فاصله ها و تقویت ارتباط 

بین دولت و رسانه ضروری است.

آرامش در اقتصاد و جامعه مهمترین دستاورد دولت یازدهم
روحانی در مراسم افطار با اصحاب رسانه مطرح کرد:

اتاق خبر:  با تعیین ترکیب نهایی کمیسیون 
های تخصصی مجلس ، عصر روز یکش��نبه 
اعضاء و روس��ای 12 کمیس��یون تخصصی 
انتخاب ش��دند. به این ترتیب محمدمهدی 
زاهدی به عنوان رییس کمیسیون آموزش و 
تحقیقات، سلمان خدادادی  رییس کمیسیون 
اجتماعی، محمدرض��ا پورابراهیمی داورانی 
ریی��س کمیس��یون اقتص��ادی، عالءالدین 

بروجردی رییس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی، 
فری��دون حس��نوند ریی��س کمیس��یون ان��رژی، غالمرضا 
تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، علی 

نوبخت حقیقی رییس کمیسیون بهداشت 
و درم��ان، محمدج��واد کولیون��د ریی��س 
کمیس��یون ش��وراها و امورداخلی کشور، 
عزیز اکبریان رییس کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن، محمدرض��ا رضایی کوچی رییس 
کمیسیون عمران، نصراهلل پژمان فر رییس 
کمیس��یون فرهنگی، علی محمد شاعری 
رییس کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع 
طبیعی، محمد دهقانی رییس کمیس��یون قضائی و حقوقی 
و علی الریجانی به عنوان ریاست کمیسیون اصل نودم قانون 

اساسی انتخاب شدند.

روسای کمیسیون های تخصصی مجلس مشخص شدند

اتاق خبر: الکساندر نوواک وزیر انرژی 
روس��یه در مذاکره با هیات ایرانی که 
به سرپرس��تی محمدرضا نعمت زاده، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و حضور 
مه��دی س��نایی، س��فیر جمه��وری 
اس��المی ایران در حاش��یه نشس��ت 
س��ن پترزبورگ  اقتصادی  بین المللی 
برگزار ش��د، گف��ت: اکنون ش��اهدیم 

مجموع��ه برنامه ریزی های دو س��ال گذش��ته برای 
توسعه روابط دو کش��ور با پیگیری های فراگیر سفیر 
ایران در فدراس��یون روس��یه و اقدام ه��ای مقام های 
مس��وول دو کش��ور در ح��ال نتیجه دادن اس��ت که 

رش��د 69 درصدی در ارزش مبادالت، 
نخستین گام آن اس��ت و انتظار داریم 
در مراح��ل و زمان های بعدی ش��تاب 

بیش تری بگیرد.
او هم چنی��ن ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم 
برنامه ری��زی ب��رای تامی��ن اعتب��ار 
طرح های مورد توافق ایران و روسیه در 
قالب نقش��ه راه توسعه روابط دو کشور 
در بخش های مختلف از جمل��ه انرژی، نفتی و ریلی با 
ارزش بیش از 40 میلیارد دالر، گفت: رسیدن به این 
هدف می تواند ارزش س��طح روابط اقتصادی تهران و 

مسکو را بسیار افزایش دهد.

 ارزش مبادالت ایران و روسیه 69 درصد افزایش یافته است



اقتصاد     ی3

گوشه کنار اقتصاد     

کدام بانک ها وام 10 میلیونی ازدواج می دهند؟
اتاق خبر: بانک های کش��ور از س��وی بانک 

مرکزی موظف به ایجاد ش��رایط و اعالم 
ضوابط اعطای وام ده میلیونی ازدواج به 

زوج ها شدند.
بانک هایی که در حال حاضر ش��رایط را 

برای اعطای وام ده میلیونی ازدواج به افراد 
تازه مزدوج فراهم کرده اند شش بانک هستند 

که شامل بانک های ملت، ملی، تجارت، بانک اقتصاد نوین و 
موسسه قرض الحس��نه مهر ایرانیان می شوند. در این میان 
بانک ملی این وام را تنها برای زوج هایی در نظر خواهد گرفت 
که تاریخ عقد آنها بعد از ماه خرداد باش��د. با این حال برخی 
دیگر از بانک ها همچنان اقدامی برای اعطای این تسهیالت 
انجام نداده اند. بانک های سپه، انصار، سامان، رفاه، پارسیان، 
ایران زمین و قوامین بانک هایی هستند هنوز برای اعطای وام 

ازدواج را اعالم آمادگی نکرده اند.
منطقه معدن سنگان، عسلویه دوم است

اتاق خب�ر: محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت در مراس��م 
افتتاحیه ش��رکت معادن سنگ آهن 
احیای س��پاهان واقع در شهرستان 
خواف با اشاره به گزارش��ات وارده به 

وزارتخانه اظهار داشت: متاسفانه بعضی 
از دستگاه های محلی فراموش می کنند که 

بعضی تقاضا مخل و مانع پیشرفت کار می شود. وی با بیان 
اینکه اگر به دنبال پیشرفت در منطقه هستید، باید فضا را 
آرام نگه دارید تا زمینه های الزم جهت ورود سرمایه ایجاد 
شود، افزود: در چند س��ال اخیر با توجه به کاهش قیمت 
فوالد در جهان بیش��تر شرکت های س��نگ آهن مانند 
سنگ آهن احیای سپاهان به ورشکستگی رسیده، اما با 
پیگیری های انجام شده از طرف وزارتخانه این منطقه تا 

به حال فعال مانده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بی��ان اینکه منطقه معدن 
سنگ سنگان، عسلویه دوم اس��ت، ادامه داد: اگر مسئوالن 
محلی به دنبال تبدیل آن به یک قطب در منطقه هستند، 

برای راه افتادن چرخ تولید در منطقه کمک کنند.
اعضای جدید شورای عالی بورس معرفی شدند

اتاق خبر: ب��ا ابالغ تصوی��ب نامه هیات 
وزیران، پس از اتمام دوره مأموریت 10 
ساله پورابراهیمی، مقدسی، زال پور و 
همچنین مرجان فقیه نصیری، اعضای 
جدید ش��ورای عال��ی ب��ورس معرفی 

شدند.  طبق ابالغیه مصوب هیات وزیران، 
بنابر بند ۸ از ماده 3 قانون اوراق بهادار، س��ه نفر خبره مالی 
منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه ای 
بازار اوراق برای ورود به ش��ورای عالی بورس معرفی شدند 
که این افراد شامل سیدعباس موس��ویان، قاسم محسنی 
و محمد طالبشی می شوند. همچنین رس��ول سعدی، به 
عنوان یک نفر خب��ره از بخش خصوصی ب��رای هر بورس 
کاالیی، به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیأت وزیران به 

شورای عالی بورس راه یافت.
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اتاق خبر: اسحاق جهانگیری پس از بازدید از چند واحد 
صنعتی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: امروز از سه واحد 
بزرگ صنعتی در یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی 
کش��ور بازدید کردم که تولید خوب، بهره وری باال و بازار 
پرطرفدارشان نش��ان می دهد اوضاع آنطور که برخی ها 

می خواهند سیاه نمایی کنند نیست.
وی با بیان اینکه دو واحد از کارخانجات��ی که از آنها بازدید 
کرده در بخش لوازم خانگی فعال هستند، اظهار داشت: در 
روزهای اخیر با توجه به مسائلی که برای یک نام تجاری در 
حوزه لوازم خانگی پیش آمد برخی تالش کردند این گونه 
نشان دهند که واحدهای صنعتی کشور با مشکل روبروست 
اما در این بازدید مشخص شد واحدهای تولید کننده لوازم 

خانگی با وجود واردات و قاچاق وضعیت خوبی دارند.
مع��اون اول رییس جمهور با تاکی��د براینکه مهمترین 
نکته در اداره واحدها مس��ئله مدیریت اس��ت تصریح 
کرد: مدیر آگاه به مس��ائل بین المللی، بازار و زمان که 
دارای تجزیه و تحلیل اس��ت می تواند در این ش��رایط 

واحد خود را خوب و با نشاط اداره کند.
جهانگیری ادامه داد: البته برخی مشکالت هم وجود دارد 
که نیازمند حمایت دولت از این واحدهاست تا ظرفیت تولید 
داخلی حفظ شود. خوشبختانه هر کدام از این سه واحدی 
که مورد بازدی��د قرار گرفت 400 ت��ا 700 نفر نیروی فعال 

دارند و تولید خود را با قوت ادامه می دهند.
وی با اشاره به اینکه بیش از 1000 واحد صنعتی در منطقه 

پاکدشت واقع ش��ده هدف اصلی خود از این س��فر را قرار 
گرفتن در جریان وضعیت واحدهای صنعتی دانست.

معاون اول رییس جمهور در پاسخ به سوال دیگری پیرامون 
کمبود نقدینگی و نبود سرمایه در گردش اظهار داشت: در 
سال 93، 340 هزار میلیارد تومان و در سال 94، 417 هزار 
میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی سرمایه در گردش به 
مدیریت واحدهای مختلف اختصاص یافته که 30 درصد 

آن در بخش صنعت بوده است.
جهانگیری با تاکید براینکه این سیاست ادامه خواهد یافت 
و بانک ها باید سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین 
کنند، گفت: تالش می کنیم تا همه واحدهای باالی 60 تا 
۸0 درصد تکمی��ل ش��وند و در برنامه ریزی های مربوط به 
اقتصاد مقاومتی حمایت های ویژه ای از واحدهایی که نیاز به 
سرمایه در گردش دارند و یا نیازمند حمایت هستند و حتی 

واحدهایی که تولید خوبی دارند انجام شده است.

 وضع واحدهای تولیدی لوازم خانگی 
با وجود برخی سیاه نمایی ها خوب است

اتاق خبر:  محمد پارس��ا با بیان اینکه توس��عه صادرات غیر نفتی 
مهمترین برنامه اجرایی برای خروج اقتصاد از رکود اس��ت، گفت: 
در شرایط فعلی مزیت های متعددی برای صادرات انواع حامل های 

انرژی به ویژه برق و گاز طبیعی در ایران وجود دارد.
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی، حجم صادرات کشور 
را ساالنه 35 میلیارد دالر عنوان کرد و اظهار داشت: براساس اهداف 
چش��م انداز حجم صادرات غیر نفتی کشور باید تا چش��م انداز به 
200 میلیارد دالری افزایش یابد که س��هم صادرات خدمات فنی و 
مهندسی از مجموع کل صادرات حدود 10 درصد تعیین شده است.

پارسا با بیان اینکه در شرایط فعلی عراق مهمترین بازار ایران برای 
صادرات انواع خدمات فنی و مهندسی به ویژه در حوزه برق، نیرو و 
انرژی است، تاکید کرد: در کنار صادرات خدمات، امکان مشارکت 
بیشتر بخش خصوصی در تجارت و صادرات انواع حامل های انرژی 

همچون گاز طبیعی و برق وجود دارد.
وی با اشاره به کاهش هزینه های صادرات خدمات فنی و مهندسی با 
لغو تحریم ها، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور باید حمایت از بخش 
خصوصی به کشورهای مختلف سفر کند و بسیاری از قراردادهای 
بزرگ تج��اری در جهان صرفا با س��فر و حمایت روس��ای جمهور 
کشورها منعقد می ش��ود و حتی اخیرا رئیس جمهور فرانسه برای 

امضای یک قرارداد ۸ میلیارد دالری به عربستان سعودی سفر کرد.
حمیدرضا صالحی هم در این نشس��ت با اشاره به حضور بیشتر 
بخش خصوصی در ب��ازار صادرات برق و گاز طبیع��ی از ایران به 
کش��ورهای مختلف، گف��ت: در حال حاضر حج��م طلب برقی 
ایران از عراق به بیش از یک میلی��ارد دالر افزایش یافته و دولت 

از توان کافی برای دریافت این منابع مالی و ارزی برخوردار نیست. 
دبیر فدراس��یون صادرات انرژی با بیان اینکه بخش خصوصی از 
راهکارهای متنوعی ب��رای دریافت ارز حاص��ل از صادرات برق 
برخوردار است، گفت: از س��وی دیگر، اختالف پیک مصرف برق 
تابستانی و زمستانی به بهترین فرصت برای صادرات برق و انرژی 
ایران به ویژه به کشورهای حاش��یه جنوبی خلیج فارس تبدیل 
شده است. وی با یادآوری اینکه به زودی ظرفیت تولید روزانه گاز 
ایران به یک میلیارد مترمکعب افزایش می یابد، تاکید کرد: حتی 
امکان تبدیل گاز به برق و صادرات آن به کشورهای مختلف وجود 
دارد. وی در پایان با انتقاد از عملکرد برخ��ی از وزرای اقتصادی 
دولت در سفر اخیر رئیس جمهور به پاکستان، خاطرنشان کرد: 
در این سفر امکان امضای قرارداد ساخت یک خط انتقال جدید 
برق بین ایران و پاکستان وجود داش��ت و برخی از وزرای همراه 

رئیس جمهور مانع امضای این قرارداد شدند.

صادرات گاز توسط بخش خصوصی آزاد شد



 اتاق4
 بازرگانی

راهروهای اتاق
انتقاد از رویکرد امنیتی قانون مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز
 ات�اق خب�ر: در جلس��ه علن��ی 
روز یکش��نبه مجلس ش��ورای 
اس��المی محس��ن جالل پور 
رئی��س ات��اق بازرگان��ی در 
عوام��ل  و  عل��ل  بررس��ی 
قاچاق گف��ت: ای��ران در رتبه 
فض��ای کس��ب و کار در فض��ای 
تجارت فرام��رزی در رتبه 167 ق��رار دارد. وی ادامه 
داد: اصلی ترین عامل تش��دید قاچاق، رتبه ایران در 
تجارت فرامرزی است؛ در جلسات مشترک با دولت 
تمهیداتی برای تجارت فرامرزی اندیش��یده ش��ده 
است. رئیس اتاق بازرگانی، اقتصاد دستوری و قوانین 
متعارض را عامل دیگری برای افزایش قاچاق خواند. 
جالل پور در تشریح راهکارهای کاهش قاچاق گفت: 
بهبود فضای کس��ب و کار، شفاف کردن گردش پول 
و ارز، پرهیز از تصمیم دستوری در اقتصاد کشور، لغو 
ممنوعیت ها و محدودیت ه��ا، واقعی کردن قیمت ها 
و تعیین نرخ ارز به صورت علمی از عواملی اس��ت که 

موجب کاهش قاچاق کاال و ارز خواهد شد.
وی تصریح کرد: قان��ون مبارزه با قاچ��اق رویکردی 
امنیتی دارد که بای��د اصالح ش��ده و دارای رویکرد 

اقتصادی شود.
احیای راه ابریشم راهی برای آشتی با 

اقتصاد جهان
اتاق خبر: غالمحسین جمیلی رییس 
اتاق بازرگانی زنجان در گفتگو با اتاق 
خبر تاکید کرد: آینده از آن مردمی 
اس��ت که با گذش��ته خود آشنا 
باشند بنابراین اگر ما قصد داریم 
با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار 
کنیم مستلزم این است که ظرفیت ها و 
عملکرد گذشته خود را بشناسیم و با بهره گیری از متولوژی 
آنها نسبت به ترسیم فضای اقتصادی آینده خود اقدام کنیم.

جمیلی با اشاره به پیشینه تاثیرگذار جاده ابریشم در گذشته 
تجارت منطقه ش��رق و غرب ایران گفت: ای��ن جاده پیوند 
های عمیقی را میان ایران و کش��ورهای شرق و غرب خود 
بوجود آورده و در واقع حاصل یک اتفاق نیست بلکه در مسیر 
استقرار شهرهای تاثیرگذار، ایمن و متمدن آن دوره  ایجاد 
شده اس��ت.وی تصریح کرد: در دوران حاضر چین با صرف 
هزینه های بسیار زیادی اقدام به برنامه ریزی برای بازسازی 
و احیا این مسیر به منظور تجارت با کشورهایی که در مسیر 

جاده ابریشم قرار دارند، کرده است.
رییس اتاق بازرگانی زنجان گفت: اگ��ر حمل و نقل محور 
اصلی توسعه باشد قطعا احیا مس��یر جاده ابریشم به لحاظ 

افزایش بهره وری و گسترش مبادالت قابل توجه است.
وی افزود: این اتفاق در ش��رایطی می افتد که به بررس��ی 
ظرفیت های دو طرف این مسیر بپردازیم همچنین به این 
نکنه توجه داشته باشیم که جاده ابریشم برای ایجاد ظرفیت 
های جدیدی احیا شده است و کشورهایی که در طول این 
مسیر قرار گرفته اند مجبور به ایجاد توسعه می باشند چرا که 

در جریان اصلی ترین شاهراه تجاری قرار دارند.

گرانی مواد اولیه مانع رونق صادرات مواد غذایی

پنجشنبه 3 تیر 1395 

اتاق خبر:  رییس کمیسیون کش��اورزی و صنایع غذایی 
اتاق ته��ران بزرگترین مش��کل صادرات م��واد غذایی را 

قیمت تمام شده محصوالت ایرانی دانست.
کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 
اتاق تهران در گفت و گو ب��ا اتاق خبر با اش��اره به قیمت 
باالی مواد اولی��ه در ایران  گف��ت: به دلی��ل اینکه تولید 
کنندگان در بخش صنایع غذایی کشور مجبور به استفاده 
از مواد اولی��ه ایرانی برای تولید محصوالت خود هس��تند 
باال بودن قیمت مواد اولی��ه باعث افزایش قیمت کاالهای 

ایرانی در مقایسه با رقبای خارجی خود می شود.
وی افزود: بحث دیگری نیز مطرح اس��ت و آن بازار کشور 
های هدف محصوالت صادراتی اس��ت. برای مثال روسیه 
قوانین خاص خ��ود را در زمینه واردات م��واد غذایی دارد 
و عراق ش��رایط خاص خود را دارد. البته نمی توان نقش 
رکود جهانی را در کاهش صادرات را در سطح جهان انکار 
کرد. رییس کمیس��یون کش��اورزی و صنایع غذایی اتاق 
تهران در مورد بس��ته بندی مواد غذای��ی در ایران و تاثیر 
منفی آن بر صادرات مواد غذای��ی ایرانی گفت: در صنعت 

بسته بندی با عقب ماندگی رو به رو نیستیم.
در حقیقت از نظر اس��تفاده از ماشین آالت مدرن و دانش 
روز در زمینه بسته بندی فاصله ای با سایر کشور های دنیا 
نداریم اما چیزی که در این زمین��ه صنعت مواد غذایی را 
با مشکل مواجه کرده است بحث قیمت گذاری دستوری 
است. این امر باعث می شود که تولید کنندگان در زمینه 
اس��تفاده از فناوری های جدید به دلیل باال رفتن قیمت 

مواد غذایی با مشکل مواجه شوند..

وی در مورد روس��یه و قابلیت صنایع غذای��ی ایران برای 
حضور در ب��ازار مواد غذایی روس��یه اظهار ک��رد: در این 
زمینه مس��ئله اصلی قیمت تمام ش��ده کااله��ای ایرانی 
اس��ت و باید با کمک دولت و اختصاص یارانه صادراتی و 
مش��وق های صادراتی به صنایع غذایی کشور کمک کرد. 
در صورت م��ی توان امی��دوار بود که با توج��ه به کیفیت 
باالی مواد اولیه ایرانی می توان به استقبال از مواد غذایی 

داخلی از سوی خارجی ها امیدوار بود.

چالش های مالیاتی و بیمه ای بخش خصوصی و راهکارهای آن
ات�اق خب�ر: پیگیری مش��کالت فع��االن بخش 

خصوص��ی در حوزه کس��ب وکار، ب��ه محور 
اصلی جلسات و نشس��ت های اتاق تهران و 
به ویژه کمیس��یون های تخصصی تبدیل 
ش��ده اس��ت. هر کمیس��یون بنا به حوزه 

تخصص��ی خود مش��کالت فع��االن بخش 
خصوص��ی و چالش ه��ای موج��ود در فض��ای 

کس��ب وکار آنان را بررس��ی و برای حل آن راهکار ارائه 
می دهد.

محمدرضا نجفی منش گفت: با توجه به رکود حاکم بر 
فضای اقتصاد کشور در سال 1394 و نیز عدم دستیابی 
به اهداف تعیین شده برای رس��یدن به رشد اقتصادی 
قابل قب��ول واحدهای تولیدی، افزایش فش��ار مالیاتی 
در این شرایط بی معناس��ت. واحدهای تولیدی گرفتار 
در دام رکود، زیرفش��ار بانک ها و اس��یر انواع مشکالت 
داخلی و خارجی چگون��ه باید تاب تحمل فش��ارهای 

مالیاتی را داشته باشند؟
نجفی منش با بیان اینکه نظ��ام مالیاتی به جای تمرکز 
روی مالیات س��تانی از اقتصاد زیرزمینی، فشار را روی 
دوش واحدهای تولیدی و صنعتی کش��ور بیشتر کرده 
است، افزود: بخش خصوصی کشور هیچ گاه اعالم نکرده 
انگیزه  ی��ا عالقه ای ب��رای پرداخت مالیات ن��دارد ولی 
گالیه به جایی مربوط می شود که نظام اداری و مالیاتی 
کش��ور، حتی در دوران رکود هم حاضر نیست، شرایط 

بنگاه های اقتصادی کشور و صاحبان کسب وکار 
را درک کن��د و تمام��ی توان خ��ود را صرف 
تحقق درآمدهایی می کند که قرار اس��ت 
نقش جایگزین نفت را داشته باشد، ولی آیا 
اقتصاد پنهان کش��ور در این چرخه جایی 

می گیرد و فشاری به آنها نیز وارد می شود؟
نجفی من��ش راهکار پیش��نهادی کمیس��یون 
تس��هیل کس��ب وکار اتاق ته��ران در این خص��وص را، 
این گونه عنوان ک��رد که برای کلی��ه واحدهای تولیدی 
کش��ور مالیات قطعی ش��ده س��ال 1393، با افزایش��ی 
معادل ش��اخص تورم تولیدکننده مالک تعیین مالیات 
در سال 1394 قرار گیرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق 
تهران در ادامه به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اش��اره 
کرد و گفت: رویکرد س��ازمان امور مالیاتی برای دریافت 
مالیات ارزش افزوده با مهلت حداکثر تا پایان دوره س��ه 
ماهه پس از صدور فاکتور فروش، در حالی که فروشنده 
کاال یا خدمات، خود ارزش کاال یا خدمت فروخته ش��ده 
را دریافت نک��رده، اقدام��ی ناعادالنه و مانع��ی در برابر 
توسعه کس��ب وکار اس��ت. به گفته وی، روش منطقی تر 
این اس��ت که دولت، مهلت زمان پرداخت مالیات ارزش 
افزوده را افزایش دهد و حتی به پایان س��ال موکول کند 
تا اطمینانی نسبی داشته باشد که فروشنده به پول خود 
رس��یده اس��ت. به این ترتیب نحو دریافت این مالیات از 

حالت تعهدی به نقدی تبدیل می شود.



خانه5
اقتصاد       پنجشنبه 3 تیر 1395 

دیدگاه

چشم انداز روابط گازی ایران با 
کشورهای منطقه

ات�اق خب�ر: س��عید راف��ع 
عضو کمیس��یون نفت، گاز و 
انرژی خانه اقتص��اد ایران، در 
خصوص چش��م ان��داز روابط 
ایران با کشورهای حوزه خلیج 
فارس در زمین��ه انرژی گفت: 
کارشکنی های موجود از سوی 
دولت ام��ارات ب��رای احداث 

خط لوله انتقال گاز از ایران به عمان، از تحرکات عربس��تان 
سعودی نشأت می گیرد، چرا که پایه اقتصاد عربستان انرژی 
و نفت است و این طبیعی است که از احداث خط انتقال گاز 
به عمان، احساس نگرانی کند. وی افزود: با افزایش صادرات 
نفت ایران و کاهش روز به روز قیمت نفت و هم چنین عقب 
نشینی این کشور در پایین نگه داشتن قیمت انرژی، باعث 
می شود عربس��تان از طریق کارش��کنی های خود از نقش 
آفرینی ایران در حوزه انرژی کشورهای منطقه جلوگیری 
کند.رافع ادامه داد: به دلیل عدم رفع کامل تحریم ها و نبود 
تکنولوژی هایی الزم برای استخراج گاز در فازهای جنوبی، 
در حال حاضر کشورهای امارات و قطر گاز پارس جنوبی را 
به طور انحصاری استخراج می کنند و ایران با وجود نیروهای 
الزم و کاری مجرب از حوزه میادین مش��ترک انرژی بهره 

خاصی نمی برد.
این عضو کمیس��یون ان��رژی خان��ه اقتصاد ای��ران بیان 
داشت: متأس��فانه کارش��کنی های بیرون از منطقه و هم 
چنین داخل کش��ور اجازه نم��ی دهد که اس��تخراج گاز 
در این میادین مش��ترک صورت گیرد.وی ضمن اشاره به 
احتمال قطع روابط ایران و عمان به دلیل کارشکنی های 
عربستان، بیان داشت: گرچه پیشینه روابط ایران و عمان 
از گذش��ته های دور همواره مطلوب و متداوم بوده اس��ت 
اما بدیهی اس��ت که کش��ور عمان ممکن اس��ت به دلیل 
دریافت پیشنهادات بهتر از سوی قطر ، کشوری که بیش 
ترین استفاده و استخراج منابع طبیعی را از میادین حوزه 
مش��ترک انرژی با ایران دارد، از ادامه رواب��ط خود با ایران 
صرف نظر کند.رافع افزود: به هر حال این کش��ور نیز جزو 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اس��ت و با کشورهای 
اعراب همسایه قرابت بیش تری دارد.این فعال اقتصادی در 
بخش دیگری عنوان کرد: تغییر سیاست های پولی و نفتی 
ایران در مقابل سه کشور چین، هند و روسیه موجب شده 
است که ایران طرحی را با این شرط که دیگر کشتی های 
خود را در اختیار هند قرار نخواه��د داد و تمام هزینه های 
رفت و آمد و انتقال انرژی ب��ه عهده خود هندی ها خواهد 
بود مطرح کند.وی ادامه داد: هم چنین گفته ش��ده ایران 
دیگر روپیه قبول نمی کند و خواهان یورو برای واحدهای 
انرژی اش است. نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است 
که این طرح در مرحله مقدماتی اس��ت و پاسخی از سوی 
هند ارائه نشده است. رافع تصریح کرد: بایستی از سیاست 
فراتر رفت و روابط خود را با کشورهایی مثل هند که نفت و 
گاز ندارند، تقویت کنیم.وی افزود: در هر حال اگر بخواهیم 
روابط خود را با کشورهای حوزه خلیج فارس ترمیم نماییم، 
بایستی روابط ایران با اتحادیه اروپا و آمریکا که می توانند به 

عنوان میانجی گر فعال باشند توسعه و بهبود یابد.

 اتاق خبر: ابراهیم جمیلی رئی��س خانه اقتصاد ایران 
به نمایندگی از این تشکل در نامه ای به رئیس جمهور 
،حس��ن روحانی، پیش��نهاد کرد تا به پ��اس خدمات 
قابل توجه و شایس��ته دو تولید کنن��ده و صادر کننده 
برجسته کش��ور جناب آقایان احمد پورفالح و اسداله 
عس��گر اوالدی به نش��ان لیاقت دولت مفتخر گردند. 

متن کامل این نامه در ادامه خواهد آمد:
 به نام خدا

جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم دولت جمهوری اسالمی ایران

با سالم و احترام
با آرزوی قبولی طاعات  و  عبادات حض�رتعالی و توفیق 
هر چه  بیشتر دولت در راستای اجرای سی�است  های 
کلی اقتص�اد  مقاومتی در س��ال »اقتص���اد مقاومتی 
اقدام و عمل« همانگونه که اس��تحضار دارید دو تن از 
ط�الیه  داران بنام و مطرح ای�ران��ی در عرص�ه تولید و 
صادرات به پ��اس مجاهدت و تالش مست�مرش��ان در 
راست�ای بهبود وضعیت اقتص�اد ایران و س�ایر کشورها 
موفق به دریافت نش���ان های معتب��ر جه�انی گردیده 

 اند:
• جناب آقای احمد پورفالح، از تولیدکنندگان شاخص 
کش��ور، از س��وی رئیس جمهور ایتالیا نائل به دریافت 
جایزه لئوناردو گردیده اند که مهمترین نشان اقتصادی 
و فرهنگی دولت ایتالیاست و همچنین از سوی دولت 

ایتالیا موفق به اخذ نش�ان شوالیه )کوالیه( شده  اند.
• جناب آقای اسداله عسگراوالدی از رزمندگان جبهه 
ص�ادرات به پاس چند دهه تالش برای گسترش روابط 

اقتص�ادی میان ایران و روسیه نش�ان تقدیر و دوستی 
خدمات اقتص��ادی ایران و روس��یه را از رئیس جمهور 

کشور روسیه دریافت نموده  اند.
علهذا با لحاظ موفقیت این چهره  های خدوم اقتصادی 
در عرصه جهانی و چندین دهه تالش مس��ت�مر برای 
اعتالی اقتصاد ملی و افتخارات کسب شده بین  المللی، 
خانه اقتصاد ایران پیشنهاد می  نماید با تصویب هیأت 
دولت محت�رم تدبیر و امید ب��ه این چهره  های ماندگار 
اقتصادی نش�ان لیاقت اعطا گردد تا مشوقی باشد برای 
سایر کارآفرینانی که عمر و سرمایه خود را برای بهبود 
اقتصاد ایران و اعتالی نام و آوازه ایران اس��المی صرف 

می  نمایند. عزت و اعتبار مستدام.

رئیس خانه اقتصاد ایران در نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد کرد:

 اعطای نشان لیاقت دولت 
به دو تولید و صادرکننده برتر کشور

اتاق خبر:  س��ید علیرضا رحمتی در گفت و گو با اتاق 
خبر در خصوص علت افت صادرات زعفران نسبت 
به مشابه سال قبل اظهار داشت: باال بودن قیمت 
داخلی و مشکالتی که بر س��ر راه صادرات وجود 
دارد از جمله عواملی اس��ت که می تواند در افت 

صادرات زعف��ران نقش مؤث��ری ایفا کن��د. عضو 
کمیسیون توس��عه صادرات خانه اقتصاد ایران ادامه 

داد: گرچه قانون گذار با هدف خارج شدن کاالی مرغوب از ایران 
به وضع استانداردهایی در گمرک پرداخته است اما گاهی این 
قوانین خود به مانع بزرگی برای صادرات کاال تبدیل می ش��ود. 
رحمتی افزود: پر واضح اس��ت که صادرات، قراردادی دو طرفه 
بین صادر کنن��ده و وارد کننده اس��ت. در واقع حتی در صورت 
عدم وضع قوانینی برای خروج کاالهای باکیفیت از کش��ور این 
واردکننده است که نس��بت به س��المت کاالی دریافتی خود 
حساس می باشد و صادرکننده در هر حال موظف به ارائه کاالی 
باکیفیت است. این عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد 
ایران ضمن اشاره به این موضوع که قوانین سخت صادراتی باعث 
شده است پروسه آزمایش��ات تکمیلی به خصوص برای صادر 

کنندگانی که خود کارگاه بس��ته بندی زعفران ندارند 
مشکالتی به وجود آورد ادامه داد: صادرکنندگانی 
که به یمن داشتن گواهی اس��تاندارد بدون انجام 
هیچ پروسه اداری می توانند کاالی خود را صادر 
کنند ممکن اس��ت کاالیی بی کیفیت تر صادر 
کنند. وی افزود: به دلیل دشواری مراحل دریافت 
گواهی موردی بس��یاری از تولیدکنندگانی که قصد 
صادرات محصولی را دارند، به دلیل از دس��ت دادن مش��تری 
های خود و پیچیده بودن روند، از صادرات صرف نظر می کنند. 
رحمتی در خصوص دالیل پیش��ی گرفتن ص��ادرات زعفران 
افغانستان نسبت به ایران گفت: کشور افغانستان به دلیل هزینه 
های پایین تولید، توقعات و انتظارات پایین و نیروی کار ارزان به 
طور جدی به رقیبی برای ایران بدل ش��ده اند. وی تصریح کرد: 
بایستی تولیدکنندگان داخلی به فکر کاهش هزینه های تولیدی 
خود باش��ند. اخیرا صحبت هایی در خصوص ساخت دستگاه 
هایی برای فرآوری زعفران مطرح شده اس��ت. این دستگاه ها 
گرچه هزینه باالیی دارند اما بس��یار کارآمد ب��وده و می توانند 

جایگزینی برای نیروی کار گران و محدود باشند. 

عضو کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد تشریح کرد
دالیل افت 14 درصدی صادرات زعفران



تشکل 6
ها

علي موحد از قدیمي هاي مباحث تشکلي است 
که س��ال ها در هیات نمایندگان اتاق بازرگاني 
ایران حضور داش��ت. وي زماني جزو موسسین 
و دبیرکل کانون صنایع غذایي بود و اکنون نیز 
به عنوان عضو هیات مدی��ره انجمن دارندگان 
نشان استاندارد فعالیت مي کند. هرچند موحد 
بین فعاالن اقتصادي بیشتر به خاطر فعالیت در 
صنایع غذایي شناخته ش��ده است ولي سوابق 
زیاد وي در مباحث بانکي باعث ش��ده است که 
امروز به عنوان مجري بنیان نخس��تین تشکل 
مصرف کنندگان خدم��ات بانکي یعني انجمن 
دارندگان حساب بانکي مطرح باشد. این طرح 
چند س��الي اس��ت که از س��وي اتاق بازرگاني 
تهران کلید زده شد اما هنوز با موافقت نهادهاي 
ذي صالح روبه رو نشده اس��ت. به صورت کلي 
تمام��ي  در  مصرف کنن��دگان  انجمن ه��اي 
کش��ورهاي جهان به عنوان تشکل هایي مطرح 
وجود دارند اما هنوز در ایران شاهد شکل گیري 
چنین تش��کل هایي نیس��تیم. به همین دلیل 
فرصتي به دس��ت آمد تا به بهانه مسائل بانکي 
درباره مشکالت کلید خوردن نخستین تشکل 

به بحث و گفت وگو بپردازیم.
چه شد که فعاالن بخش خصوصي تصميم 
به حضور در عرصه متفاوتي مانند تشكل 

طرف مصرف آن هم بحث بانك گرفتند؟
بح��ث تنها موض��وع فعاالن بخ��ش خصوصي 
نیس��ت. ه��ر ف��رد آگاه از اقتص��اد مي داند که 
امروزه بانک ه��ا در وضعیت بدي ق��رار دارند و 
این بیماري در صورتي که درمان نشود عواقب 
خطرناکي براي اقتصاد و کشور دارد. اتفاقا این 
بحث براي نخس��تین بار نیس��ت که در جهان 
رخ مي دهد. کش��ورهاي دیگر هم مش��کالتي 
که ام��روز بانک هاي ما با آن دس��ت به گریبان 
هس��تند را تجربه کرده اند و از آن موفق بیرون 
آمده اند. اتفاقا زمان زیادي ه��م از این موضوع 
نگذشته است. به بحران سال 200۸ در امریکا 
نگاه کنید. ای��ن بحران مال��ي از ناحیه بانک ها 
آغاز شد. ما کاري به جزییات و وام هاي مسکن 
نداریم. دلیل اصلي بحران مالي امریکا این بود 
که پول بانک به جایي که نبای��د مي رفت رفته 
بود. این دقیقا مشکلي اس��ت که امروز اقتصاد 
ایران به آن مبتال اس��ت. پول بانک هاي ایراني 
هم به جایي رفته اس��ت که نبای��د مي رفت. در 
این مس��یر تنها راه حل نجات سیس��تم بانکي 
اصالحات اس��ت. در امریکا دول��ت در 3مرحله 
مجموعا کمکي نزدیک ب��ه 2هزار میلیارد دالر 
به بانک ها انجام داد. این امکان امروز در اقتصاد 
ای��ران وجود ن��دارد پس الزم اس��ت ب��ا تغییر 
ساختار این مش��کل حل ش��ود. از دیدگاه من 
نظام مبتني بر قانون فعلي بانک ها نظامي بسیار 
مترقي و مناسب اس��ت و مشکل در سیستمي 

است که این نظام در آن تعریف شده است. حال 
براي اصالح این سیستم چه کس��ي باید اقدام 
کند؟ در پاس��خ به این س��وال 5 نهاد مي توانند 

شروع کننده تغییرات در سیستم بانکي باشند.
نخس��تین راه حل خود بانک ها اس��ت. اما این 
موض��وع هیچ وق��ت رخ نمي ده��د. بانک ها در 
ایجاد وضع موجود دخی��ل بوده اند پس امکان 
اینکه بخواهند خالف سیاس��ت هاي گذش��ته 
خود عم��ل کنن��د بس��یار ضعیف اس��ت. در 
حقیقت تغییر در سیاس��ت بانک ها زیر س��وال 
بردن تم��ام کارهاي قبلي آنها اس��ت و در عین 
حال خالف قانون صریح توس��ط بانک ها امروز 
صورت مي گیرد. م��اده 7 قانون بانکداري بدون 
ربا مي گوید بانک ها مي توانند س��رمایه گذاري 
مستقیم داش��ته باشند مش��روط بر اینکه این 
س��رمایه گذاري در بودجه س��االنه کش��ور به 
تصویب رسیده ش��ده باشد. بس��یاري از بنگاه 
داري ه��اي فعال��ي بانک ه��ا مصداق روش��ن 
س��رمایه گذاري مس��تقیم اس��ت در حالي که 
تاکنون یک مورد هم در بودجه س��االنه شاهد 

تصویب ایجاد این شرکت ها نبوده است.
دومین نهاد مس��وول که مي تواند تغییر ایجاد 
کند بانک مرکزي است. اما بانک مرکزي نیز به 
2دلیل قادر به انجام این کار نیست. اوال این نهاد 
اساس��ي اقتصاد حتي در انجام وظایف قانوني 
خود ناتوان بوده اس��ت. مهم ترین وظیفه بانک 
مرکزي حفظ ارزش پول اس��ت در حالي که ما 
بیش از 3 دهه اس��ت که هر سال ش��اهد افت 
ارزش پول ملي هس��تیم. مش��کل دوم حضور 
بانک��داران در راس بانک مرکزي اس��ت. بانک 
مرکزي نه حوزه یي بانکي بلکه از جنس اقتصاد 
کالن اس��ت و حت��ي ممکن اس��ت تصمیمات 
این نه��اد در بعضي مواقع به ض��رر بانک ها و به 
سود کشور باشد. متاسفانه امروز در ایران بانک 
مرکزي در اختیار بانک ها است و همان مدیران 

بانکي این نه��اد را اداره مي کنن��د. حتي خود 
مدیران بانکي مي گویند قدرت نظارت ندارند؛ 
این حرف هرچند به صراحت گفته نمي ش��ود 
ولي انتقاد آنها از موسسات مالي غیرمجاز دقیقا 

همین مساله است.
س��ومین نه��اد دول��ت اس��ت اما دول��ت خود 
بزرگ ترین بدهکار بانکي محس��وب مي شود و 
طبیعتا بزرگ ترین بدهکار نمي تواند اصالحات 
انجام دهد. نهاد چهارمي ک��ه امکان اصالحات 
در بانک ها را دارد مجلس شوراي اسالمي است. 
این مجلس تازه کار اس��ت و هنوز هم سوار کار 
نشده اس��ت. از س��وي دیگر تجربه چند سال 
گذشته نشان داده اس��ت که مجلس از قدرت 
عمل کاف��ي در ای��ن زمینه برخوردار نیس��ت. 
مجلس 2 س��ال قب��ل قانون تصوی��ب کرد که 
بانک ها موظف ب��ه واگذاري مس��تغالت خود 

باشند ولي این اتفاق رخ نداد.
اما آخرین نهاد تشکل ها و در راس آن اتاق هاي 
بازرگاني هستند. اتاق بازرگاني ایران بر اساس 
قانون مش��اور 3قوه اس��ت و به همی��ن دلیل 
قدرت نظارت ب��ر عملکرد نهاده��اي دولتي را 
دارد. از س��وي دیگر اتاق بازرگاني عضو شوراي 
پول و اعتبار اس��ت و در مجامع قانوني دیگري 
عضویت دارد. اما تجربه نشان داده است که اتاق 
بازرگاني ه��م در این زمینه منف��ع عمل کرده 
است و در طول 4س��ال گذشته حتي یک طرح 

به شوراي پول و اعتبار نبرده است.
آيا اتاق تنها تشكل داراي اين قدرت است 

که مباحث بانكي را پيگيري کند؟
خی��ر اتفاقا بحث م��ا هم دقیقا همین اس��ت. 
با یک مثال قضی��ه را توضیح مي دهم. ش��ما 
ممکن اس��ت براي انجام کارهاي خود وکیل 
بگیری��د ولي مش��اهده کنید وکی��ل کارهاي 
شما را به درستي انجام نمي دهد. در این موارد 
در ابتدا ب��ا وکیل صحب��ت مي کنید، کمکش 

مي کنی��د و در صورت عدم اص��الح در مرحله 
آخر وکی��ل را عزل مي کنی��د. نکته مهمي که 
در اقتص��اد وج��ود دارد و کمتر ب��ه آن توجه 
شده اس��ت رابطه وکالتي میان س��پرده گذار 
و بانک اس��ت. در حقیقت وقتي ش��ما پولي را 
در بانک قرار مي دهید او از س��وي شما وکالت 
دارد این پول را در جایي س��رمایه گذاري کند 
و س��ود آن را به ش��ما بازگرداند. همین اصل 
در تمامي کش��ورهاي پیش��رفته باعث ایجاد 
تش��کل دارندگان حس��اب هاي بانکي ش��ده 
اس��ت. این تش��کل از نوع تش��کل هاي طرف 
مصرف اس��ت هرچند که ماهیت آن مي تواند 
متش��کل از فعاالن اقتصادي باشد. ماجرا این 
است که ما 2 نوع س��پرده گذاري داریم. گروه 
اول س��پرده هاي دیداري اس��ت ک��ه معموال 
توس��ط فعاالن اقتص��ادي ایجاد مي ش��ود و 
گروه دوم س��پرده س��رمایه گذاري اس��ت که 
معموال از س��وي مردم عادي ایجاد مي ش��ود. 
س��ود اصلي بانک ه��ا از س��پرده هاي دیداري 
اس��ت که س��ودي به آنها تعلق نمي گیرد و در 
عین حال با وجود آمار دقی��ق از همه فعالیت 
بانک ها اما هیچگاه مبلغ سپرده هاي دیداري 
از سوي بانک ها اعالم نمي شود و آن را در کنار 
سایر س��پرده ها مطرح مي کنند. اگر این مبلغ 
مشخص باشد سود بانک و به تبع آن نرخ بهره 
به سادگي قابل محاسبه دقیق است. پیشنهاد 
ما این بود که براي اصالح ساز و کارهاي بانکي 
دارندگان حساب تش��کلي را ایجاد کنند و آن 
تش��کل به عنوان موکلین بان��ک پیگیر منافع 
سپرده گذاران باش��د. با این کار طبیعتا ساز و 
کار مناسبي براي اصالحات در سیستم بانکي 

کشور نیز ایجاد مي شود.
آيا تاکنون اين موضوع با بانكداران مطرح 
شده اس�ت؟ چه کارهايي براي ايجاد اين 

تشكل انجام داده ايد؟
نخس��تین بار این بحث در س��ال 1393 در 
کمیس��یون س��رمایه گذاري و تامین مالي 
اتاق بازرگاني تهران توس��ط من مطرح شد. 
پس از 3جلس��ه بح��ث کمیس��یون در این 
رابطه قرار شد که این تش��کل به نام انجمن 
دارن��دگان س��پرده هاي دیداري تاس��یس 
شود. این تشکل ها بهترین راهکار در غیاب 
5رکن اساس��ي براي حل مس��اله ب��ود. در 
حقیقت بانکداري داراي 3ضلع اس��ت. ضلع 
اول بان��ک، ضلع دوم گیرن��دگان وام و ضلع 
س��وم س��پرده گذاران. درباره بانک صحبت 
ش��د و گیرندگان وام هم در حقیقت بدهکار 
هس��تند. پس بهتری��ن راهکار اس��تفاده از 

پتانسیل دارندگان سپرده بود.
 ادامه اين مصاحبه را 
در سايت اتاق خبر بخوانيد
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تشكل دارندگان حساب بانكي را مي خواهیم، اما...



فناوری7

تکنولوژی و د     انش

چند راه حل برای مصون ماندن از 
خطرات احتمالی تلفن همراه

اتاق خبر:  محققین پیشنهاد کردند برای 
جلوگی��ری از خطرات احتمالی گوش��ی 
همراه می توان نکات زیر را انجام داد. 1. دور 
نگه داشتن گوشی همراه از خود منجر به 
کاهش خطرات آن به توان 2 اس��ت یعنی 
اینکه اگر فاصله آن را با سر دو برابر کنیم، 
4 برابر کمتر در معرض خطر قرار گرفتن 

اشعه گوشی همراه خواهیم بود. اگر گوشی را بر روی میز قرار دهیم 
این رقم ممکن است به 50 برابر کاهش یابد و استفاده از هدست به 
هنگام صحبت کردن با گوشی همراهی که در روی میز قرار گفته 
می تواند بطرز قابل توجه ای تاثیر منفی اشعه های متصاعد شده از 
گوشی همراه را در بدن کاربر کاهش دهد. 2. گوشی خود را در جیب 
یا نزدیک به بدن قرار ندهید و در عوض آن را در کیف یا کوله پشتی 
حمل کنید. 3. از گوشی همراه خود در مکان هایی که خوب آنتن 
نمی دهد کمتر استفاده کنید. 4. زمانیکه به مدت طوالنی از گوشی 

خود استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید.

گربه ها به قانون فیزیک چنگ می زنند
اتاق خبر: محققین دانشگاه »کیوتو« 
ژاپن، با انجام آزمایش بر روی گربه ها 
متوجه شدند که این دسته از حیوانات 
می توانند اصول علت و معلول و قواعد 
علم فیزیک را به خوبی متوجه ش��وند. 
در واقع گربه ه��ا با بهره ب��ردن از این 
توانایی و تلفیق آن با حس تیز شنوایی 

خود می توانند مکانی که طعمه آنها احتماال مخفی ش��ده را 
پیش بینی کنند. همچنین محققین ژاپنی با انجام آزمایشی 
متوجه ش��دند که گربه ها می توانند حضور اشیاء نامریی را با 
توجه به قوه قوی ش��نوایی خود تشخیص دهند. محققین بر 
این باور هس��تند که گربه ها برای تشخیص حضور اجسام از 
قانون فیزیک استفاده می کنند تا به استنباط حضور یک شی 
برسند. در حقیقت گربه ها از قوه »درک منطق تصادفی« صدا 

برای تشخیص ظاهر شدن اشیاء استفاده می کنند. 

تلویزیون جدید ال جی با قابلیت »دور کردن پشه ها«
اتاق خبر: روز گذشته کمپانی ال جی 
تلویزیون جدیدی را رونمایی کرد که 
ادعا می شود می تواند فضای پیرامونی 
خود را ع��اری از پش��ه ها نگ��ه دارد. 
تکنولوژی »دور کننده پشه« به خدمت 
گرفته شده در این محصول البته قرار 
نیست که از طریق اسپری حشره کش 

این کار را انجام دهد و در مقابل آنطور که شرکت سازنده اش 
گفته با اس��تفاده از امواج فراصوت که مطلوب این موجودات 

موزی نیست دست به چنین کاری خواهد زد.
 The در هر حال باید اضافه نماییم قیمت این تلویزیون ها که
LG Mosquito Away TV ن��ام دارند از 400 دالر بابت 
یک محصول 31 اینچی ش��روع می ش��ود و با بزرگ تر شدن 
ابعاد دس��تگاه نیز افزایش می یابد. گفتنی اس��ت که ال جی 
همین فناوری را در داخل سیس��تم های تهویه هوا و ماشین 

های ظرفشویی خود به خدمت گرفته است. 
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ات�اق خب�ر:  اي�ن به روزرس�انی گويا 
بيش�تر ب�ر روی قابلي�ت تصوير در 

تصوي�ر تمرک�ز داش�ته و همچني�ن 
يك پلير برای پخش ويديو به نس�خه ی 

اندرويد تلگرام 3.10.0 نيز اضافه شده 
است.

بايد قبول کرد که تلگرام به سادگی 
نامه ه�ای  ي�ا  ايميل ه�ا  جايگزي�ن 

الكترونيكی ش�ده و بس�ياری از کاربران 
برای برقراری ارتباط با دوستان و اعضای 
خانواده ش�ان از اين اپليكيش�ن ساده، 

اما جذاب اس�تفاده می کنند؛ البته جنبه ی 
تجاری و ش�غلی را نيز نبايد از ديد خ�ارج کرد؛ زيرا 
تلگرام س�اده ترين و س�ريع ترين راه برای برقراری 

ارتباط و ارسال انواع فايل ها را فراهم می کند.
در آپدي�ت جدي�د، تلگ�رام 3.10.0 ب�رای کاربران 
امكانات جذابی را ب�ه ارمغان آورده ک�ه يكی از اين 
قابليت ها، درفت نام دارد؛ برای مثال شما می خواهيد 
با ش�خصی ارتباط برقرار کنيد و در حال تايپ پيام 
مهم هس�تيد؛ اما پيام يا اتفاقی باعث می ش�ود که 

حواستان پرت شده و يا پيامتان را ناتمام رها کنيد.
با اين قابليت می شود پيام هايی که نيمه تمام هستند 
را مش�اهده کرده و آن ها را کامل کرد. اين قابليت به 
همين جا ختم نمی شود. اگر پيامی را رها کنيد به باالی 
 Draft ليست پيام شما رفته و يك گزينه ی قرمز رنگ
به آن اضافه می شود. جالب است بدانيد که پيام های 
ناتمام ش�ما در ديوايس ه�ای مختلفی که اس�تفاده 
می کنيد قابل مشاهده بوده و اگر برای مثال در موبايل 

خود پيامی را نيمه کاره رها کنيد تلگرام 3.10.0 به شما 
اين اجازه را می دهد که در ديوايس ديگری به س�راغ 

پيام نيمه کاره ی خود رفته و تكميلش کنيد.

ويژگی ها:
پخش کننده فيلم اختصاصی و درون برنامه ای

همگام سازی پيش نويس پيام ها در تمام دستگاه ها 
)Draft(

امكان بزرگنمايی گيف ها
قابليت مشاهده عكس های قبلی پروفايل گروه

مشاهده تعداد پيام های خوانده نشده از طريق فلش اسكرول 
)iOS قابليت تصوير در تصوير)ويژه

پيش از اين در سوپر گروه ها به صورت پيش فرض دو 
تيك برای پيام ها ثبت ميشد اما در اين نسخه پس از 

مشاهده افراد تيك دوم ثبت می شود.

 ویژگی های 
 جدید تلگرام 

در آپدیت 3.10.0

دانستنیهای جالب در مورد یوتیوب
اتاق خبر: در این مطلب قصد داریم برخی از دانستنیهای جالب 

در مورد یوتیوب را بیان کنیم:
يك سوم از اينترنت جهان

یوتیوب دارای پایگاه کاربری بیش از یک میلیارد است که معادل حدود یک 
سوم از کل جمعیت اینترنت در جهان است. بیش از نیمی از ترافیک آن از  
طریق دستگاههای تلفن همراه اس��ت و به طور متوسط زمان صرف شده 

توسط یک کاربر تلفن همراه در حدود 40 دقیقه است.
پشتيبانی از چندين زبان

یوتیوب برای بیشتر کردن کاربران خود در نقاط مختلف جهان 
از زبان های بسیاری پشتیبانی می کند. یوتیوب تقریبا دارای 
76 زبان که در ۸۸ کشور مختلف جهان صحبت می شود، است. 
عالوه بر این برای تنوع بخشیدن به آن از زبان های محلی برخی 

کشورها هم حمایت می کند.
اولين ويدئو در يوتيوب

یک کلیپ 19 ثانیه ای با ن��ام Me at the Zoo اولین ویدئو 
 Jawed آپلود شده در یوتیوب اس��ت. آپلودکننده این کلیپ

Karim از بنیانگذاران این سرویس بود.

ويدئو دارای بيشترين آمار بازديد
کلیپ Gangnam style آمار بیشترین بازدید را در یوتیوب 
داراس��ت بیش از 2.147.4۸3.647 بار این کلیپ در یوتیوب 
مشاهده شده است. البته ش��مارنده یوتیوب نتوانسته بیشتر 
از این عدد را محاس��به کند، زیرا در واقع برای ش��مارش اعداد 
صحیح 32 بیتی طراحی شده بود و هرگز فکر نمی شد که آمار 
بازدید یک ویدئو به این حد برسد. با این حال یوتیوب با سرعت 
شروع به ایجاد تغییرات در برنامه ش��مارش کرد و آن را به عدد 

صحیح 64 بیتی تغییر داد
بيشترين اليك ويدئو

باز هم Gangnam style دارای بیشترین الیک در یوتیوب 
است و توانسته در طول س��ه س��ال عمر خود 10.931.532 

الیک بدست بیاورد.
dislike ويدئوی دارای بيشترين

آمار این بخش تعلق ب��ه Baby feat جاس��تین بیبر دارد که 
در طول ش��ش س��ال توانس��ته رکورد 6.311.22۸ را به خود 

اختصاص دهد 
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معرفی رنو کولیو مدل ۲01۷
نظ��ر بص��ری،  ات�اق خب�ر:  از 
چراغ ه��ای تمام LED ب��ه همراه 
المپ های روز روش��ن C شکل به 
چش��م می آیند، به این موارد باید 
جلوپنج��ره ی بازطراحی ش��ده و 
رکاب های ارتقا یافت��ه را نیز اضافه 
کرد. 4 س��ایه رنگ جدید ش��امل 
قرمز، خاکس��تری تیتانیوم، سفید 
صدفی و آبی اضافه ش��ده اند. نمای خارجی نی��ز با انتخاب 
رینگ های جدیدی تکمیل می ش��ود. به گ��زارش اتاق خبر 
به نقل از اخبار خ��ودرو ، کلیو حاال در داخ��ل کابین از مواد 
بهتری س��ود می برد و پوش��ش های کابین جدید هستند و 
توجه وی��ژه ای به کیفیت و دید بصری پالس��تیک های بکار 
رفته صورت گرفته است.رنو قبول سفارش ها برای این کلیو 

2017 را از تابستان شروع خواهد کرد. 

با لندکروزر سری ۷0 مدل ۲01۷ آشنا شوید
اتاق خبر:  مدل بروزرسانی شده ی 
تویوتا لندکروزر س��ری 70 از س��ه 
ماهه ی آخر س��ال جاری میالدی 
به بازار خواه��د آمد. ای��ن مدل به 
لطف استفاده از انژکتورهای جدید 
و تع��دادی بهینه س��ازی  دیگر، از 
قدرت و گش��تاور تولیدی بیشتری 
نس��بت به قبال برخوردار خواهد بود. مهم ترین بهینه سازی  
اعمال ش��ده در این خودرو شامل اس��تفاده از سیستم کروز 
کنترل، سیس��تم پلوس خالص کن خودکار، مخزن سوخت 
130 لیتری )بجای مخزن 90 لیتری فعل��ی( و فیلتر ذرات 
و دوده های دیزل هس��تند. تویوتا اعالم کرده که تمامی این 
بهینه سازی ها و تغییرات برای س��ازگار کردن این خودرو با 
استاندارد یورو 5 انجام شده و بخش های مهندسی نیز توسط 
تویوتای استرالیا و برای سازگاری با ش��رایط کشور استرالیا 

انجام شده است.

معرفی هوندا آکورد هیبرید مدل ۲01۷
اتاق خبر:  در م��دل جدید آکورد 
هیبرید، هون��دا از یک سیس��تم 
پیش��رانه هیبرید موس��وم به »دو 
موت��وره« اس��تفاده کرده اس��ت؛ 
سیس��تمی که در آن یک موتور 2 
لیتری چهار سیلندر مستقیماً به 
یک موتور-ژنراتور )A( و از طریق 
یک کالچ با کنترل کامپیوتری به دیفرانس��یل جلو متصل 
اس��ت. موتور ژنراتور دوم )B( مس��تقیماً به دیفرانس��یل 
ارتباط دارد. برخی آپگرید های نس��خه فیس لیفت آکورد 
ب��رای 2016 در این م��دل جدی��د هیبرید نیز اس��تفاده 
شده اند. آپشن سیس��تم اطالعات و سرگرمی هوندا شامل 
یک نمایش��گر لمس��ی 7 اینچی با عملکرد هر دو سیستم 
عامل اپ��ل کارپلی و اندروی��د اتو در دس��ترس قرار گرفته 
اس��ت. همچنین مجموعه سیستم های دس��تیار راننده و 
 ”Honda Sensing“ تکنولوژی های ایمنی موس��وم به

به صورت استاندارد در مدل هیبرید ارائه می شوند.
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اتاق خبر: کالچ ها یکی از ابزارهایی هستند که هنگامی که 
دو شفت در حال گردش هستند کاربرد می یابند. در این گونه 
وسایل یکی از شفت ها به وسیله موتور رانده می شود و شفت 

دیگر به دستگاهی دیگر متصل است. 
هنگامی که پدال کالچ فش��رده می ش��ود، پیس��تون فشار 
هیدرولیک را به سمت دو ش��اخه وارد می کند که در نهایت 
باعث بیرون آمدن یاتاقان های موجود )اعمال نیرو به یاتاقان و 
حرکت کردن آن( از فنر دیافراگمی میانی می شود. همان طور 
که فنر دیافراگمی میانی به سمت داخل فشرده می شود، یک 
سری از پین ها که در بیرون فنر قرار گرفته اند، باعث می شوند 
تا فنر به صفحه فشار وارد کند و صفحه کالچ جابه جا شود. این 

عمل موجب رها شدن کالچ از چرخش موتور می شود.
کالچ زمانی ک��ه صفحه کالچ و فالیویل دارای س��رعت های 
دورانی مختلفی باشند، ساییده می شود. هنگامی که نسبت 
به هم قفل ش��وند، مواد اصطکاکی موجود در بین فالیویل و 
صفحه کالچ به یکدیگر به شدت فش��رده می شوند و به طور 
همگام با هر دو شفت می چرخند. در صورتی که از این قبیل 
راننده ها هستید که معموالً با تیک آف کشیدن کالچ را رها 

می کنید، باید بدانی��د که خوردگی س��طح صفحه کالچ در 
خودروی شما زودتر اتفاق می افتد.

کمپرسور هوا در خودرو دارای کالچ الکترومغناطیسی است. 
این کالچ موجب می شود کمپرسور درحالی که موتور در حال 
کار کردن است، متوقف ش��ود. هنگامی که جریان به واسطه 
زغال مغناطیسی روانه کالچ می ش��ود، کالچ در این مرحله 
درگیر می ش��ود. به محض اینکه جریان از مدار خارج ش��ود، 
درس��ت مانند زمانی که تهوی��ه مطبوع خ��ودرو را خاموش 

می کنید، کالچ رها می شود.

کالچ خشک چگونه کار می کند؟

اتاق خبر: داستان به ماه مه از س��ال 2010 بر می گردد. 
برایان تامپس��ون ، یک طراح صنعتی با س��ابقه، دو سال 
منتهی به تاریخ یاد شده را صرف توسعه خودرویی مرموز 
و آینده نگرانه کرده بود. ایده اش ای��ن بود که خودرویی 
سبک وزن توسعه دهد که از س��وخت فسیلی تغذیه می 
کند و ساختش مستلزم اس��تفاده از مواد اولیه ارزان تری 
است. به همین شکل، قرار بود در نهایت قیمتی 14 هزار 
دالری برایش تعیین گردد. در این میان برخی ش��رکت 
های سرمایه گذاری شناخته شده در سیلیکون ولی نظیر 
 »Caufield & Byers« و »Kleiner Perkins«
س��رمایه اولیه به آن تزریق کرده بودن��د. و البته جابز هم 

تمایل به دیدنش داشت.
تامپس��ون به همراه »تام مانات��و« )Tom Matano( و 
»انک ب��ادک« )Anke Bodack(، خودرویی از جنس 
پلی پروپیلن و الیاف شیشه توسعه داده بود که 40 درصد 
از اتومبیل های فوالدی س��بک تر و هزینه ساختش هم تا 
70 درصد کمتر بود. بدنه بیرونی این هاچ بک که داخلش 
به رنگ کرم مزین ش��ده بود، هنوز نقاشی نشده و طراحی 
کلی آن ش��بیه به خودروهای رده باال نظیر فراری 360 یا 

برخی اتومبیل های ساخته ش��ده توسط آئودی بود. جابز 
همچنین به تامپسون می گوید که تحت تاثیر قرار گرفته 
از اینکه یک تیم کوچک، بدون همکاری با ش��رکت های 
بزرگ موفق به طراحی چنین خودرویی شده است. جابز 
از حضور ملموس روح طراح��ی در این محصول تقدیر و از 
هزینه اندک توسعه اش تعریف می کند. در پرواز برگشت، 
تامپسون با بی قراری ش��روع به کشیدن طرح های جدید 
می کند: »اگر به م��ن می گفتید که قرار اس��ت اینچنین 
مکالمه ای به صورت رو در رو با استیو جابز داشته باشم، از 

شدت لذت و هیجان روی زمین می افتادم.«
متاسفانه ولی پروژه V-Vehicle شکست خورد. بودجه 
دولتی که قرار بود برای احداث واحد تولید به این شرکت 
پرداخت شود، هیچ وقت پرداخت نش��د و سرمایه داران 

سیلیکون ولی هم حاضر به ادامه سرمایه گذاری نشدند.
اس��تیو جابز عالقه ای بیش از اندازه به خودروها داشت. 
طراح س��ابق اپل، »تونی فادل« که پدر آیپاد به شمار می 
رود، در سال گذش��ته گفت که جابز بارها پیش خود فکر 
کرده که یک خودروی ساخته ش��ده به دست شرکتش، 

چه ظاهری می تواند داشته باشد

 روایت اتومبیل مرموزی که 
تحسین استیو جابز را برانگیخت



گفت و گو
آخرین پیگیری ها در مورد اموال توقیف شده ایران در آمریکا:

ایران می تواند از آمریکا به دادگاه الهه 
شکایت کند

اتاق خبر: اعالم خبر صدور حکم دیوان عالی آمریکا 
در خصوص توقیف 2 میلیارد دالر از ام��وال ایران در 
ایاالت متحده با واکن��ش های  ش��دید دولت ایران 
مواجه ش��د. بر این اس��اس و برای اس��تیفای حقوق 
از دس��ت رفته کشورمان، به دس��تور حسن روحانی 
رییس جمهوری کش��ورمان، کارگروهی به ریاست 
وزیر اقتصاد و دارایی برای بررس��ی این امر تش��کیل 
شد. از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی کشورمان نیز 
طی نامه وزیر امور خارجه به ب��ان کی مون دبیرکل 
س��ازمان متحد این اقدام آمریکایی ها را مصداق بارز 
نقض حقوق بین الملل عن��وان کرد و پیگیری دقیق 

این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
در همین راستا، یوسف موالیی استاد حقوق بین الملل 
دانشگاه تهران در این خصوص به خبرنگار اتاق خبر 
گفت: دولت ایران قبل از چاپ مقاله نش��ریه نشنال 
اینترس��ت این اعالم را کرده اس��ت که براساس این 
عهدنامه می تواند شکایت خود را به مراجع بین المللی 
ارائه کند. عهدنامه مودت سال 1955ایران و آمریکا از 
معدود اسنادی است که ایران با تکیه بر آن می تواند به 
دیوان بین المللی دادگستری الهه برای طرح شکایت 

موضوع توقیف اموال بلوکه شده خود مراجعه کند.
وی در خصوص اقداماتی که ایران می تواند در جهت 
احقاق حقوق خود صورت ده��د و اینکه تا چه میزان 
حکم دیوان بین المللی دادگس��تری الزام آور است، 
گفت: آمریکا برای اجرای حکم دو دستی اموال خود 
را در اختیار ایران قرار نخواه��د داد. پس باید به طور 
متقابل بتوانید اموالی از این کش��ور را یافت و سپس 
اقدام به توقیف متقابل آن نم��ود. بنابراین در چنین 
شرایطی و در صورت خودداری آمریکا باید به شورای 
امنیت مراجع��ه کرد.ولی باز در این ش��رایط نیز این 
کشور دارای حق وتو اس��ت. در نتیجه شرایط باز هم 

بسیار پیچیده خواهد بود.
بدین ترتیب بنظر می رس��د باز کردن این مسائل از 
حاال کمکی به حل آن نخواهد کرد. و باید بطور عملی  
در گام اول دید آیا این دعوا طرح خواهد ش��د و دیوان 
صالحیت خود را احراز خواهد نمود یا خیر؟ همچنین 

ما دفاع آمریکا را نیز در این قضیه نمی دانیم.
این استاد دانشگاه تهران در پایان افزود: این عهدنامه، 
عهدنامه معتبری اس��ت که اگر این موضوع به اثبات 
برسد که آمریکا خالف آن را انجام داده است و طرف 
ایرانی دعوا بتواندتوقیف ام��وال ایران را به موضوعات 
عهدنامه ربط دهد، بعنوان یک ش��انس و یک فرصت 

قلمداد می شود.

گفت
 و
گو

اتاق خبر: ادغام بان��ک های خصوصی 
با یکدیگر می تواند باع��ث ایجاد منابع 
سرمایه ای بزرگی برای این بانک ها شود.

مدیرعامل سابق بانک صادرات در مورد 
طرح بانک مرکزی ب��رای ادغام بانک ها 
در ایران این اقدام را برای افزایش سرمایه 

بانک های خصوصی دانست.
احمد حاتمی یزد مدیر عامل سابق بانک 
صادرات و کارشناس مسائل بانکی درباره 
ادغام بانک ها با یکدیگر گفت: این اقدام 
در صورتی که از س��وی بان��ک مرکزی 
انجام ش��ود هدف آن ادغ��ام بانک های 
ضعیف خصوصی با یکدیگر خواهد بود 
و نتیجه آن بهبود تراز مالی این بانک ها 

و روابط با مشتریان خواهد بود.
حاتمی یزد افزود: وضعی��ت بانک های 
دولتی از نظر منابع مالی بس��یار مساعد 
است و خطر ورشکستگی آنها را تهدید 
نمی کن��د.  در حقیقت ای��ن بانک های 
خصوص��ی هس��تند که ب��ا مس��ائل و 
مشکالتی مانند ورشکستگی و تراز مالی 

منفی انها را تهدید می کند.  
مدیر عامل سابق بانک صادرات با انتقاد 
از وجود موسس��ات مال��ی و اعتباری در 
کشور و ذکر مثال هایی از خسارت های 

موسس��ات غیر مجاز به مردم گفت: این 
موسسات شرایط بس��یار وحشتناکی را 
برای اقتصاد کش��ور به وجود آورده اند و 
باعث بروز مشکالت بسیاری برای مردم 
می ش��وند. اما بانک مرکزی فاقد قدرت 
سیاسی الزم برای بازداشتن فعالیت این 
موسس��ات مالی اس��ت و قادر به اجرای 
قوانین در مورد آنها نیس��ت.  در صورت 
ادامه کار این موسس��ات میلیون ها نفر 
سپرده های خود را از دست خواهند داد 
و باعث بروز مش��کالت جبران ناپذیری 

برای اقتصاد کشور خواهد شد.

این کارش��ناس مس��ائل بانک��ی گفت: 
علیرغم اینکه این موسس��ات عالقه ای 
به ادغام با یکدیگر ندارند امکان این کار 
برای این موسسات مالی وجود دارد. اما 
به دلیل اینکه این موسس��ات وضعیت 
بس��یار بدی از نظر مالی دارند و ضوابط 
حاکم بر آنها از نظر مدیریتی باعث شده 
است که صالحیتی برای تبدیل شدن به 
بانک نداشته باشند. شاهد اثبات این ادعا 
عملکرد بانک های به وجود آمده از ادغام 
این موسسات اس��ت که وضعیت خوبی 

ندارند.
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مدیرعامل سابق بانک صادرات در گفت و گو با اتاق خبر اعالم کرد

معوقات بانكی سد راه ادغام بانک ها

اتاق خبر: تیرگی روابط سیاسی ایران با کشور عربستان 
برای هر دو کشور پیامد های اقتصادی قابل توجهی 

داشته اس��ت که مس��ئوالن باید برای رفع این 
مشکالت تالش کنند.

حسن مرادی کارشناس انرژی اعالم کرد: روابط 
سیاسی ایران با کشورعربس��تان تاثیر زیادی بر 

مذاکرات گازی با دیگر کش��ورهای عربی داش��ته 
است. مرادی با اشاره به اینکه قواعد حقوق بین الملل 

مبین این نکته است که کشورهای دنیا در مواقعی که خصومتی 
میان آنها اتفاق می افتد نباید به آن بح��ران دامن بزنند گفت: 
متاسفانه کارشکنی دولت عربستان صعودی در پذیرش حجاج 
ایرانی خود باعث تش��دید وضعیت بحرانی در روابط سیاسی و 

اقتصادی با ایران شد.
وی در خصوص اینکه در فضای کدورت طرفین باید تالش 
کنند تا روابط را به تیرگی نکشانند گفت: این مسئله موقعیت 
اقتصادی و سیاس��ی طرفین تحت تاثیر قرار می دهد و در 
نهایت به ضرر هر دو تمام می شود. مش��اور سازمان توسعه 
تجارت افزود: بحث تاثیرگذاری عربس��تان ب��ر قراردادهای 
ایران و کش��ورهای عرب خلیج فارس نمونه ب��ارزی از این 
مشکل است و آشکارا و نهان آنها را از امضای قرار داد با کشور 
جمهوری اسالمی ایران باز می دارد.وی تاکید کرد: این اقدام 

عربستان هم خالف کنوانسیون های بین المللی می 
باشد و اختالف ما با کشور عربستان نباید به سایر 
کشورها تسری پیدا کند و ضروری است کشور 
عربستان تغییر روش دهد تا با نرمش بیشتر 
فضا را برای برقراری ارتباط ای��ران با حداقل 

شرکای تجاری در مناسبات نفتی ایجاد کند.
مرادی با اعالم این نکته که علی رغم اش��تباهات 
بزرگی که کشورعربس��تان مرتکب ش��ده الزم است 
دولتمردان ما خویشتن داری کنند گفت: در حال حاضر نباید 
اجازه ندهند این مس��ائل در عرصه جهانی وضعیت اقتصادی 
کشور را تحت تاثیر قرار دهند. این کارشناس در بخش دیگری 
با اشاره به صادرات گاز ایران به عمان گفت: این مسئله می تواند 
کشورهای منطقه را تشویق کند که با جمهوری اسالمی ایران 
قراردادهایی ببندند که قادر خواهد بود با توجه به امکانات بالقوه 
ای که دارد بخشی از انرژی خود را به کشورهای دیگر صادر کند.

وی در خصوص برنامه های صادرات گاز به کشورهای اروپایی 
توضیح داد: کشورهای اروپایی بارها اظهار عالقه کردند که از 
گاز جمهوری اسالمی ایران استفاده کنند و با توجه به اینکه 
ارس��ال گاز از طریق ال پی جی و ال ان جی مستلزم هزینه 
های زیادی است و حجم آن بسیار کم است و در بلند مدت 

بهترین روش خواهد بود.

در گفت و گو با مشاور رییس سازمان توسعه تجارت بررسی شد

مشکالت جدال گازی عربستان علیه ایران بر اقتصاد
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تصویر روز:   تنور لیگ جهانی والیبال با حضور ایران گرم تر شد

معرفی 3هتل لوکس در دل طبیعت

1   اوما بای کومو پوناخا ،  بوتان
اتاق خب�ر: این هت��ل در دره ی 
پوناخ��ا ق��رار دارد و مش��رف به 
منظ��ری به غای��ت زیبا اس��ت. 
ش��الیزارهای تراس��ی ش��کل و 
باغ های زیب��ا مش��خصه ی این 
ای��ن  هس��تند.  چش��م اندازها 
منطقه پر از جاذبه های باستانی 

است، بنابراین اقامتگاهی شگفت انگیز برای گردشگران 
محسوب می ش��ود. به عالوه اگر در این تفرجگاه مهمان 
ش��دید، می توانی��د از اس��تراحت و تم��دد اعص��اب در 

چشمه ی درمانی آب گرم شامبهاال لذت ببرید.

2 هتل بايرو آلتو ،  ليسبون، پرتغال
ات�اق خب�ر: هت��ل بای��رو آلتو 
یک��ی از مش��هورترین و قابل 
اقامتگاه ه��ای  احترام تری��ن 
شهر لیسبون به شمار می رود. 
محله ه��ای  در  هت��ل  ای��ن 
ش��یک چیادو )Chiado( و 
غیرمتع��ارف بایرو آلت��و بایرو 

ساخته ش��ده اس��ت. هتل مذکور چش��م اندازهایی 
خارق العاده از بناهای قدیم��ی پایتخت پرتغال را در 

برابر دیدگان شما پهن می کند. 
خیابان های پر جنب و جوش نزدیک هتل قرار دارند 
و از طرف دیگر رستورانی که روی تراس سقفی هتل 
واقع شده اس��ت، بهترین و خوش��مزه ترین غذاهای 
خالقانه  آش��پزهای ب��ا تجرب��ه را برای مش��تریان و 

مهمانان سرو می کند.

3  آمانوی )Amanoi(، ويتنام
ات�اق خب�ر: زیبای��ی ظری��ف 
تفرجگاه آمانوی ب��ه خوبی با 
محیط ترکیب ش��ده اس��ت، 
چرا که ای��ن هت��ل روی یک 
تپه قرار دارد و مناظری زیبا از 
 Chua( پارک ملی نویی چوا
National Park( و دریا را 

فراهم می آورد. آمانوی مثالی عالی از بهش��ت زمینی 
بر شمرده می شود. فضای داخلی این هتل مخلوطی 
از س��بک معاصر و الهامات سنتی اس��ت که منجر به 

ساخته شدن چنین تفرجگاه زیبایی شده  است.

جاذبه  گردشگری

ميالن
میالن ش��هر تجارت و مد اس��ت 
و موزه ها و جاذبه ه��ای تاریخی 
زی��ادی ه��م دارد. بهترین زمان 
برای س��فر به این ش��هر ماه های 
م��ه، ژوئ��ن، س��پتامبر و اکتبر 

هستند.

ونيز
بهترین زمان برای لذت بردن از 
حضور در ونیز اواخر ماه مارس تا 
اواخر ماه مه و همچنین ماه های 
س��پتامبر و اکتبر است. در طول 
فصل کارناوال ها ک��ه معموال در 
ماه فوریه اس��ت، ونیز به تبدیل 
به صحنه ی نمای��ش لباس های 
مبدل آماتور و حرفه ای می شود. 
دیدن چنین کارناوال هایی بسیار 
لذت بخش اس��ت، اما س��فر در 
این زمان از س��ال چندان ارزان 
نخواهد ب��ود. هنگام ج��زر و مد 
در ط��ول ماه های زمس��تانی، به 

خص��وص در نوامبر و دس��امبر 
ممکن است در ونیز سیل جاری 

شود.

فلورانس
بهترین زمان ب��رای رفتن به رم 
فصل بهار، از ماه آوریل تا ژوئن و 

همچنین سپتامبر است. در این 
زمان از سال آسمان رم هنوز آبی 

و هوا همچنان گرم است.

ناپل
آوریل تا اکتبر بهترین زمان برای 
رفتن ب��ه ناپل، ناحی��ه ی کامپانیا 
)Campania( و جزای��ر اطراف 
آن است. بهترین ماه ها برای سوار 
شدن به کش��تی و دیدن جزایری 
مانند کاپری هم ماه های آوریل تا 

ژوئن و سپتامبر تا اکتبر هستند.

ساردينيا
ماه ه��ای آوری��ل تا ژوئ��ن زمان 
مناسبی برای رفتن به ساردینیا 
هس��تند. در آوریل تمام جزیره 
با گل ه��ای رنگارنگ پوش��یده 
می ش��ود و می توان انواع و اقسام 
گل ه��ای رنگارن��گ را در ای��ن 
جزیره دی��د. بهار در س��اردینیا 

فستیوال رنگ ها است

بهترین ماه های سال برای سفر به ایتالیا
اتاق خبر: آوريل، مه و ژوئن بهترين ماه های سال برای رفتن به ايتاليا هستند، زيرا آب و هوا تقريبا 
در همه جای ايتاليا معتدل است و مزارع و باغ های پر ش�كوفه صحنه های بسيار زيبايی به مناظر 
ديدنی ايتاليا می بخشند.س�پتامبر و اکتبر بهترين ماه های س�ال برای لذت ب�ردن از دمای هوای 
خوب و هزينه های سفر پايين هستند.اگر به خريد عالقه داريد، پس بهترين زمان برای شما زمانی 
است که همه ی فروشگاه ها در حراج هستند. ش�ايد عجيب به نظر برسد، اما حراج فروشگاه ها در 
ايتاليا به شدت توسط دولت کنترل می شود و هر س�ال تقويم ويژه ی حراج در اختيار فروشگاه ها 

قرار می گيرد. معموال فقط فروشگاه ها می توانند در پايان هر فصل حراج داشته باشند.

شهر رم مشهورترین جاذبه کشور ایتالیا

پیتزا ؛ محبوب ترین غذای  ایتالیا 


